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คานา
การประชุมเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นเวทีในการระดม
ความคิดในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ส าเร็ จ ผลตามเป้ า หมาย อี ก ทั้ ง ร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการดาเนินงาน ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่ ชัดเจน ถูกต้อง และครอบถ้วน
จะสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุ่งหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดการประชุม ประกอบ
กับสถาบันฯ ได้มีข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558 ซึ่งทาให้
องค์ประกอบและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้จัดทาจึงได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558
ทั้งนีค้ ู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เป็นเรื่องความหมาย และขั้นตอนการประชุมส่วนที่ 2
เป็นรูปแบบของการจัดระเบียบวาระ แบบการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุม และแบบรายงานการ
ประชุม เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

ผู้จัดทา
นายทรงพล ใจเดช
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17 กันยายน 2564
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สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประชุม
การประชุม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามกาหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์
ต่างๆกัน เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อ วางแผน ปรึกษาหารือ กาหนดแนวทาง และแก้ปัญหา
ต่างๆ เป็นต้น
องค์ประชุม หมายถึง จานวนผู้เข้าประชุม โดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ประธานการประชุม หมายถึง ผู้ ที่ทาหน้ าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีรองประธานทาหน้าที่แทน
เมื่อประธานไม่อยู่
รองประธาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเลือกหรือแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่ เสมือนประธานผู้ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กรรมการ หมายถึง ผู้ทาหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม และตั้งข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยมีเลขานุการช่วยทาหน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เลขานุการ หมายถึง ผู้ทาหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นของ
การประชุมเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ช่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม หมายถึง ผู้ทาหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมทั้งในส่วนของเอกสาร
สถานที่ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการในการประชุม กาหนดเป็น วาระ
ที่ 1 ... วาระที่ 2...ฯลฯ
มติของที่ประชุม หมายถึง ข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อให้นาไปปฏิบัติ โดยมติจะต้องมีความเข้าใจตรงกันและ
มีเสียงในการให้ความเห็นชอบในมติไม่น้อบกว่ากึ่งนึง หากที่ประชุมมีความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยนับเสียงแล้วได้
เท่าๆกัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสิน
รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน

องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
(องค์ประกอบนี้ใช้กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประธาน (โดยตาแหน่ง)
กรรมการ

-23. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
4. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
6. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
8. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
9. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
10. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
11. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ในคณะซึ่งเลือกกันเอง จานวน 1 คน วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
13. ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรชั ต์กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
16. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
17. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ เลขานุการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี
18. หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี

-3รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1. นางสาวจิราภรณ์
ศรีนิล
2. นางสาวปวีณา
ไร่วิบูลย์

หมายเหตุ : องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558 ข้อ 6

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

-4ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดประชุม
จัดทาและแจ้งกาหนดการ
ประชุมประจาปี

จัดส่งรายงานการประชุม
เพื่อปฏิบัติ
(มติต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว)

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
แจ้งร่างวาระการประชุม
(ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน)

จัดทารายงานการปะชุม
• สรุปประเด็นสาคัญแต่ละวาระ
• จัดพิมพ์รายงานการประชุมจัดทาเรื่องแจ้งมติ
ที่ปนะชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

จัดทาวาระการประชุม และเสนอต่อคณบดี
• สรุปวาระการประชุม
• จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
• จัดเตรียมกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ

ดาเนินการประชุม
• จดและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการ
• สรุปข้อมติในการประชุมแต่ละวาระ

จัดเตรียมความพร้อมขอห้องประชุม
• ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• อาหารว่าง และอุปกรณ์สาหรับผูเ้ ข้าร่วม

บทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบในที่ประชุม
บทบาทของประธาน
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทาง หรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม (วางกลยุทธ์ในการประชุม)
ขณะประชุม
1. กล่าวเปิดประชุม และสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบ
3. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น
5. คอยสรุปประเด็น หรือมติที่ประชุม

-56. กล่าวปิดประชุม
ภายหลังประชุม
1. ร่วมมือกับเลขาฯ ผู้ช่วยเลขานุการตรวจร่างมติที่ประชุม
2. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับประธาน และผู้ช่วยเลขานุการจัดระเบียบวาระการประชุม
2. เตรียมระเบียบการประชุมเพื่อแจกจ่ายล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
3. แจ้งเรียนเชิญคณะกรรมการให้ทราบถึงกาหนดการ วาระ สถานที่ในการประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
3. แจ้งมติที่ประชุมต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของผู้ช่วยเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
2. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
3. เตือน และติดตามผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือเลขานุการในการหาเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม
3. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมการประชุม
4. ช่วยเลขานุการจดทาการสรุปมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. จัดพิมพ์มติที่ประชุมให้กับเลขานุการเพื่อเสนอประธาน
2. ประสานงานในการแจ้งมติที่ประชุมต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับเลขานุการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

-6บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม
ก่อนการประชุม
1. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
2. ศึกษาและเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
3. เข้าประชุมตามเวลาที่นัด
ขณะประชุม
1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ และประเภทของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง

การจัดวาระการประชุม
หน่วยงานผู้เสนอวาระการประชุม หรือฝ่ายเลขานุการ จะต้องสรุปเรื่องราวความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้ ง ประเด็ น ที่ จ ะน าเสนอ ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ และที่สาคัญ คือ จะเป็นฐานข้อมูลที่จะทาให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องและ
รวดเร็ว
การจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หากมีกฎ
ระเบี ย บ พระราชบั ญญัติ หรื อมติที่เกี่ย วข้อง จะต้องนาเสนอเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาด้วย โดยมี
ระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการ
จัดระเบียบวาระ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม เช่น การ
รายงานกิจกรรม หรือผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงายการประชุม
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
เป็นวาระที่ใช้ในการติดตามงาน หรือแจ้งผลการดาเนินงานจากการประชุมในคราวประชุมที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา

-7เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนาไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ
เป็นไปตามอานาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้
ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่องเร่งด่วนจาเป็นที่
จะต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอื่นๆ ได้

การประชุมที่มีประสิทธิผล
1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุมนั้น
5. ไม่ออกนอกประเด็น หรือนอกเหนืออานาจของคณะกรรมการประจาคณะ
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-9**ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ โทร.3080
ที่ วศ.20064/
วันที่ .............................................
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ครั้งที่ ......../2564
เรียน คณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ตำมที่ ส ถำบั น ฯ ได้ มี ค ำสั่ ง ที่ 2117/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ลงวันที่ 27 กันยำยน 2562 และ คำสั่งที่ 0540/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยนอก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศ วกรรมศำสตร์ ลงวัน ที่ 12 กุม ภำพัน ธ์ 2563 และคำสั ่ง ที่ 2484/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ (ผู้แทนคณำจำรย์ในคณะ) ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2562 นั้น
คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ เข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ครั้งที่ ......./2563 ในวันพุธที่ ......................... 2563 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศำสตร์ ชั้น 2 อำคำรกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เพื่อร่วมกันพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
ที่อยู่ภำยใต้กรอบอำนำจของคณะกรรมกำรประจำคณะ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และเข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำดังกล่ำว

(......................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

- 10 (ร่ำง)
ระเบียบวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ ........../2563
วันพุธที่ ................................ พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศำสตร์ อำคำรกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
**********************************
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 แจ้งข้อมูลจำนวนผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภำคีวิศวกร
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ
- ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รำยงำนกำรประชุมระดับหลักสูตร
- วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ครั้งที่ 1/2563
- วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2562 และ 8/2562
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ
4.1 พิจำรณำโครงกำรเปิดสอนหลักสูตร ปวส.
4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ ำธรรมเนีย ม
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. ....
4.3 พิจำรณำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระบบคลังหน่วยกิต
4.4 พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
4.5 พิจำรณำคำร้องนักศึกษำ เรื่อง กำรขอลำพักกำรศึกษำ จำนวน 7 รำย
4.6 พิจำรณำแผนกำรประกันคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562
4.7 พิจำรณำค่ำเป้ำหมำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
คณะวิชำ
4.8 พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ ระดับคณะวิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
4.9 พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
4.10 พิจำรณำแบบประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- 11 **ตัวอย่างการจัดทาระเบียบวาระการประชุม **

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ .........../2562
วันพุธที่ ........................... พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับ ปริญญำ
ตรี (เอกสำรหน้ำที่ 01)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ
- ครัง้ ที่ 6/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 (เอกสำรหน้ำที่ 02-10)
- ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 19 ธันวำคม 2561 (เอกสำรหน้ำที่ 11-20)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิ จ ำรณำแนวทำงกำรจัด ท ำร่ ำงหลั ก สู ต รครุ ศำสตร์ อุ ตสำหกรรมบั ณ ฑิ ต สำขำวิช ำ
ครุศำสตร์วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (เอกสำรหน้ำที่ 21-25)
ด้วยที่ปรึกษำอธิกำรบดีด้ำนหลั กสู ตร ได้เสนอร่ำงหลั กสู ตรครุศำสตร์อุตสำหกรรม
บัณฑิต สำขำวิชำครุศำสตร์วิศวกรรม หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2562 ต่อสถำบันฯ ซึ่งสถำบันฯ ได้
มอบให้ ร องอธิ ก ำรบดี คณบดี ค ณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จัดเตรียมร่ำงหลักสูตร หลังกำรจัดทำควำมร่วมมือสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ ซึ่งคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้นำเข้ำหำรือในครำวประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ

- 12 วิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้แต่
ละหลักสูตรนำกลับไปพิจำรณำเพื่อเสนอแนะในครำวถัดไป นั้น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้รวบรวมข้อคิดเห็ นของหลั กสูตร เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินกำรและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จะ
ได้นำเสนอสถำบันฯ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
3.2 พิจำรณำร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 (เอกสำรหน้ำที่ 26-44)
ด้วยอำจำรย์ ดร.ธีรพงศ์ อรชร ประธำนหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ แ ละโทรคมนำคม ได้เสนอร่ำงหลั กสู ต รวิศวกรรมศำสตรบั ณ ฑิ ต
สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ สื่ อ สำรและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ค คณะกรรมกำรได้ พิ จ ำรณำ
ซึ่งคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้นำเข้ำหำรือในครำวประชุมคณะกรรมกำรประจำ
คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้
หลักสูตรนำกลับไปปรับแก้ไขรำยละเอียด และนำกลับมำเสนออีกครั้งนึง นั้น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึงขอให้คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จะได้นำเสนอสถำบันฯ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
3.3 พิจำรณำร่ำงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำกำลังและพลังงำน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 และ
เสนอโครงกำรพัฒนำและยกร่ำงหลักสูตรฯ (เอกสำรหน้ำที่ 45)
ด้วยผุ้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์ นำงทิน ประธำนหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้เสนอร่ำงหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำกำลังและพลังงำน หลักสูตรใหม่ 2562 และเสนอ
โครงกำรพั ฒ นำและยกร่ ำ งหลั ก สู ต รฯ เพื่ อ ให้ ค คณะกรรมกำรได้ พิ จ ำรณำ ซึ่ ง คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ได้นำเข้ำหำรือในครำวประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้หลักสูตรนำกลับไป
ปรับแก้ไขรำยละเอียด และนำกลับมำเสนออีกครั้งนึง นั้น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึงขอให้คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จะได้นำเสนอสถำบันฯ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
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มติที่ประชุม
3.4 รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร (เอกสำรหน้ำที่ 46-66)
ตำมมติที่คณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่
9 กัน ยำยน 2558 ระเบียบวำระที่ 4.7 พิจำรณำร่ำงตำรำงกำรประชุมอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักกำร และมอบให้หลักสูตรนำกลับไปพิจำรณำ
และทำหนังสือแจ้งตำรำงประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรกลับมำยังสำนักงำนคณบดี พร้อม
ทั้งให้หลักสูตรส่งรำยงำนกำรประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อนำที่
ประชุมคระกรรมกำรประจำคณะฯ นั้น
ในกำรนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ จึ ง ขอแจ้ ง รำยงำนกำรประชุ ม อำจำรย์ ป ระจ ำ
หลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ ได้รับทรำบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 กันยำยน 2561
 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 ตุลำคม 2561
 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561
- วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต
 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 ธันวำคม 2561
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ
4.1 กำรพิจำรณำร่ำงแบบสำรวจแผนพัฒนำบุคลำกร (เอกสำรหน้ำ 67-72)
ด้วยคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดทำกำรพิจำรณำร่ำงแบบสำรวจแผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้บุคลำกรได้ให้ข้อมูล เพื่อนำมำวำงแผนพัฒนำบุคลำกรในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชำ และระดับสถำบันฯ นั้น
ในกำรนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมกำรฯ ได้ ร่ ว มกั บ พิ จ ำรณำให้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับรูปแบบในกำรสำรวจ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมติในกำรดำเนินกำร ก่อน
นำได้ทำกำรวำงแผนบุคลำกรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม

- 14 4.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร
ด้วยคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้นำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนิน งำนด้ ำนประกัน คุณภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดับคณะวิ ช ำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วำระที่ 4.7 พิจำรณำ (ร่ำง)แผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (จำกผลประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560) โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ
และมอบหลักสูตรปรับแก้ไขดังนี้
1. ช่องแนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ และช่องโครงกำรหรือกิจกรรม ควรวำงแผนใน
สิ่งที่ดำเนินกำรได้
2. ระยะเวลำดำเนินกำร ควรระบุช่วงเวลำที่ดำเนินกำรให้ชัดเจน
หลักสูตร ได้ดำเนินกำรปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึงขอให้
คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกับพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสถำบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
4.3 พิจำรณำร่ำงประกำศสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง นโยบำยกำรจัดซื้อวัสดุงำนวิจัย
สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (โครงงำนวิศวกรรม 2) (เอกสำรหน้ำที่ 73-76)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 11 ธันวำคม 2561 วำระที่ 5.5 ขอเสนอร่ำงประกำศสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง
นโยบำยกำรจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ง ำนวิ จั ย โครงงำนวิ ศ วกรรม 2/วิ ท ยำนิ พ นธ์ โดยที่ ป ระชุ ม
มอบให้คณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์พิจำรณำร่ำงประกำศสถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน เรื่อง นโยบำยกำรจัดซื้อวัสดุงำนวิจัย สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (โครงงำน
วิศวกรรม 2) นั้น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึงขอให้คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จะได้นำเสนอสถำบันฯ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
4.4 พิจำรณำร่ำงประกำศสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเทียบโอน/ยกเว้น
รำยวิชำ สำหรับคณะวิศวกรรมศำสตร์ (เอกสำรหน้ำที่ 77-79)
ด้ว ยที่ห ลั กสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและสิ่ งแวดล้อม ได้ยื่น
ขอรับรองปริญญำ ต่อสภำวิศวกร ซึ่งสภำวิศวกรได้ขอให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับกำร

- 15 รับรองปริญญำ คือ ประกำศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำสำหรับ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. พร้อมระบุรำยวิชำและจำนวนหน่วยกิตเทียบโอน นั้น
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดทำร่ำงประกำศสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ สำหรับคณะวิศวกรรมศำสตร์ เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกัน
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จะได้นำเสนอสถำบันฯ เพื่อดำเนินกำร
ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
4.5 กำรให้ควำมเห็นชอบคำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (เอกสำรหน้ำ 80)
ด้วยนักศึกษำในสังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ยื่นคำร้องขอลำพักกำรศึกษำตำม
ระเบียบสถำบันฯ จำนวน 1 รำย คือ
- นำยเทอดภูมิ แป้นทอง รหัส 5701-02-2120 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมกำรผลิต
ได้ยื่นคำร้องขอลำพักกำรศึกษำประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 เนื่องจำกมีปัญหำทำง
กำรเงินต้องออกไปช่วยครอบครัวทำงำน
ในกำรนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ จึ ง ขอควำมเห็ น ชอบกำรพิ จ ำรณำค ำร้ อ งลำพั ก
กำรศึกษำของนักศึกษำดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม

- 16 **ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเวียนรายงานการประชุม**

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ โทร.3080
ที่ วศ.20063/
วันที่
กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วำระที่ 4.1 พิจำรณำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
และวำระที่ 4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. ....
เรียน คณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ตำมที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ครั้ ง ที่ 2/2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 13 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ชั้น 2 อำคำรกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เพื่อร่วมกันพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้กรอบ
อำนำจของคณะกรรมกำรประจำคณะ นั้น
ในกำรนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ จึ ง ขอแจ้ ง เวี ย นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วำระที่ 4.1 พิจำรณำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง และวำระที่ 4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. .... ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์จะได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(...................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

- 17 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
วำระที่ 4.1 พิจำรณำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
o รับรองรำยงำนกำรประชุม
o รับรองรำยงำน โดยมีกำรแก้ไข

O ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม

วำระที่ 4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. ....
o รับรองรำยงำนกำรประชุม
O ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุม
o รับรองรำยงำน โดยมีกำรแก้ไข

(..............................................................)
หมำยเหตุ : ขอให้คณะกรรมกำรประจำคณะฯ ส่งแบบรับรองรำยงำนกำรประชุมกลับมำยังสำนักงำนคณบดีฯ
ภำยในวันอังคำรที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563

- 18 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ ......./2563
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 (ฉบับย่อ)
วำระที่ 4.1 พิจำรณำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และ
วำระที่ 4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. ....
************************************************
วำระที่ 4.1 พิจำรณำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ด้วยสถำบันฯ ได้มอบหมำยให้คณะวิศวกรรมศำสตร์ ดำเนินกำรเตรียมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น
ในกำรนี้คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดทำร่ำงโคงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ประกำศนี ย บั ตรวิช ำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 สำขำวิช ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
คณะกรรมกำรได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และให้ควำมเห็นชอบ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์
จะได้นำเสนอต่อสถำบัน สภำวิชำกำร และสภำสถำบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
- รศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ กล่ำวว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึ กษำ
มีระเบียบฯ ในกำรเก็บเงินค่ำหน่วยกิตที่ชัดเจน ซึ่งให้เก็บค่ำหน่วยกิตกำรศึกษำไม่เกินหน่วย
กิตละ 100 บำท ซึ่งสถำบันฯ กำรศึกษำอื่นๆ จะใช้วิธีกำรออกประกำศในกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพิ่มเติม จึงให้ข้อสังเกตุว่ำกำรดำเนินกำรของสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- ผศ.ดร.มำนพ พิ พั ฒ หั ต ถกุ ล กล่ ำ วว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
มีระเบียบฯ ในกำรเก็บเงินกำรหน่วยกิต แต่สถำบันฯ จะเป็นกำรเหมำยจ่ำย ซึ่งจะไม่มี กำร
เรียกเก็บเพิ่มเติมในส่วนค่ำธรรมเนียมอื่นๆ โดยใช้คำว่ำ ค่ำลงทะเบียนแบบเหมำจ่ำยแทน
ส่วนค่ำบำรุงอื่นๆ เก็บตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- รศ.ดร.พงษ์ พั น ธุ์ ฤกษ์ ขุ ม ทรั พ ย์ กล่ ำ วว่ ำ กำรเปิ ด กำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ
ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) อำจมี ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ กำรรั บ สมั ค ร
นักศึกษำในระดับปริญญำตรี
- ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นำงทิน กล่ำวว่ำ จำกกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ จะพบว่ำ
สถำนประกอบกำร และนักเรียนส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีควำมต้องกำรแรงงำนด้ำนช่ำงเทคนิค
เพื่อให้สำมำรถทำงำนในภำคปฏิบัติได้ ประกอบกับนักเรียนที่จะเข้ำศึกษำต้องกำรที่จะเรียน
ไปพร้อมกับมีงำนทำด้ำนช่ำงเทคนิคเพื่อหำรำยได้ควบคู่กันไป อีกทั้งนักเรียนที่จะเข้ำศึกษำ
ได้ให้ข้อมูลว่ำกำรเรียนในระดับปริญญำตรีนักเรียนเองอำจไม่มีควำมพร้อมมำกพอเนื่องจำก
ให้เวลำเรียนนำน แต่ระดับ ปวส. ใช้เวลำเรียนที่สั้นกว่ำ ซึ่งหำกเรียนจบสำมำรถออกไปหำ
งำนทำได้ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของอธิกำรบดี มีนโยบำยในกำรนำหลักสูตรระดับ
ประกำศนี ย บั ต รชั้ น สู ง มำจั ด กำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ ป้ อ นต ลำดแรงงำน ซึ่ ง สถำน
ประกอบกำรประสบปัญหำกำรรับนักศึกษำในระดับปริญญำตรีเข้ำไปทำงำน แล้วไม่สำมำรถ
ลงทำงำนภำคปฏิบัติได้จริง

- 19 - ผศ.ดร.ณัฐญำ คุ้มทรัพย์ กล่ำวว่ำ ประเด็นที่ 1 ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ที่จะ
พัฒ นำควำมรู้ และทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษำ เพื่อป้อนเข้ำ ศึ ก ษำต่ อในระดั บปริญ ญำตรี ของ
สถำบัน อำจไม่สมเหตุสมผล เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรทับซ้อนกับกลุ่มเป้ำหมำย
ของระดับปริญญำตรี ประเด็นที่ 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวส. สถำบันฯ ได้
คำนึงถึง หรือมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันเหตุทะเลำะวิวำทที่อำจจะเกิดขึ้นไว้บ้ำงหรือไม่
- รศ.ดร.พงษ์พันธ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ กล่ำวว่ำ ประเด็นที่ 1 กำรรับนักศึกษำเข้ำมำในระดับ
ปวส.ขอให้คำนึงถึงจำนวนนักศึกษำที่คำดหวังว่ำจะมำเข้ำศึกษำ กับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับยอดรับนักศึกษำในระดับปริญญำตรี ประเด็นที่ 2 กลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำศึกษำ อำจ
เลือกที่เรียนในที่ใกล้ภู มิลำเนำ และมีควำมปลอดภัย เนื่องจำกปัญหำควำมมั่นใจในควำม
ปลอดภัยของนักศึกษำที่จะมำเข้ำเรียน ประเด็นที่ 3 สถำบันฯ ควรมีกำรวำงแผนเตรียม
ควำมพร้อมในกำรขอย้ำยประเภท/กลุ่มกำรเรียน เนื่องจำกนักศึกษำมีพื้นฐำนและคุณสมบัติ
เดียวกัน รวมทั้งกำรคงอยู่ของนักศึกษำในระบบเพื่ อให้เกิดควำมคุ้มทุน (พ้นสภำพ/ย้ำย
ประเภทกลุ่มเรียน)
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยำวัฒน์ กล่ำวว่ำ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับประกำศนียบัตร ได้หรือไม่
- ผศ.ดร.มำนพ พิพัฒหัตถกุล กล่ำวว่ำ พ.ร.บ.ของสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุปริญญำขึ้นไป ประกอบกับสถำบันฯ ได้ทำหนังสือ
หำรือไปยังสำนักงำนปลัด กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้
ตอบข้อหำรือว่ำ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ ถ้ำไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในหลักสูต รประกำศนียบัตร เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับอนุปริญญำ จึง
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
- ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล กล่ำวว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำร
ที่เรียนในสถำบันฯ 1 ปี และส่งเข้ำไปฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร 1 ปี จะต้องมี
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่จะทำกำรสอน เนื่องจำกบำงรำยวิชำที่อยู่ในโรงงำน เพรำะถ้ำเรำ
มีแต่รำยชื่อวิชำและส่งนักศึกษำเข้ำไปทำงำน อำจจะไม่สัมฤทธิ์ผลเพรำะได้แค่ทำงำน แต่
ไม่ได้ควำมรู้ ซึ่งโรงงำนควรจะมีครูส อน อบรม เมื่อนักศึกษำเจอสิ่ งใหม่ๆ จะได้เกิดกำร
เรียนรู้ อีกทั้งอยำกให้สถำบัน บริหำรจัดกำรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำกำรเลิกเรียน เช่น กำรมีที่
พักเพื่ออำนวยควำมสะดวก และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้เรียน
- รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ กล่ำวว่ำ กำรเลือกเรียนในระดับ ปวส. นักเรียนส่วนใหญ่
อยำกเลือกเรีย นในสถำบันฯ ที่มีชื่อเสียง จึงอยำกฝำกเรื่องกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรดึง
กลุ่มเป้ำหมำยให้มำเรียนกับปทุมวัน
- อำจำรย์นคร ศรีสุขุมบวรชัย กล่ำวว่ำ หำกไม่เป็นกำรเร่งด่วน ก่อนกำรเปิดกำรเรียน
กำรสอน ควรสำรวจให้ชัดเจนก่อนว่ำมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน
- อำจำรย์ปิยภัทร พ่วงศรี กล่ำวว่ำ ในส่วนของกลุ่มเป้ำหมำย จำกกำรไปประชำสัมพั นธ์
มำนักเรียนบำงส่วนก็มองว่ำ กำรเรียนระดับปริญญำตรีใช้ระยะเวลำนำน จึงอยำกเรียน
ในระดับ ปวส.ก่อน แล้วค่อยศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ด้วยควำมพร้อมในหลำยๆ ด้ำน
จึงเห็นว่ำยังมีกลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถดำเนินกำรได้

- 20 - อำจำรย์ธีรพงษ์ อรชร กล่ำวว่ำ หำกสถำบันฯ เปิดสอนในระดับ ปวส. ซึ่งมุ่งเน้นในเชิง
ปฏิบัติ สถำบันฯ มีบุคลำกรที่มีควำมชี่ยวชำญเฉพำะที่จะมุ่งเน้นในกำรสอนเพียงพอหรือไม่
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยำวัฒน์ กล่ำวว่ำ กำรเบิกจ่ำยค่ำสอน สำมำรถเบิกจ่ำยได้ชั่วโมงละ
270 บำท กำรดำเนินกำรจะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ทั้งหมดหรือไม่
- ผศ.ดร.มำนพ พิพัฒหัตถกุล กล่ำวว่ำ ใช่ครับ ร่ำงโครงกำรที่ประมำณกำรไว้ ผู้สอน
สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำสอนได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยำวัฒน์ กล่ำวว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวอำจสร้ำงปัญหำกำรเลี่ยง
กำรสอนในระดับปริญญำตรี เพื่อมำสอนในระดับ ปวส. เพื่อที่จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้เต็ม
ชั่วโมงสอน
- รศ.ดร.พงษ์ พั น ธุ์ ฤกษ์ ขุ ม ทรั พ ย์ กล่ ำ วว่ ำ สถำบั น ฯ ควรที่ จ ะต้ อ งกลั บ ไปทบทวน
ระเบียบที่เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำน ให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุกระดับ
- ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นำงทิน กล่ำวว่ำ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ก็คำนึงถึงสิ่งที่
คณะกรรมกำรกล่ำวมำ แต่อำนำจในกำรร่ำงข้อบังคับหรือระเบียบอยู่ที่คณะกรรมกำรชุด
อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำตร์ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะประกอบกำร
พิจำรณำได้
- ผศ.ดร.มำนพ พิพัฒหัตถกุล กล่ำวว่ำ ผู้ที่จะทำกำรสอนในโครงกำร ที่มีคุณวุฒิ คบ.
และ ปทส. สถำบั น ฯ จะให้ ผู้ ที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ มำเขียนคำร้อง ทส.01 แบบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชำชีพครู สำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถขอใบประกอบวิชำชีพครู จะให้เขียนใบ
ขออนุญำตปฏิบัติกำรสอน แล้วเสนอไปที่ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู (ก.ค.) ซึ่งอยู่ในช่วง
กำรประสำนงำน
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้นำเสนอสถำบันฯ โดยให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของสถำบันฯ
4.2 พิจำรณำร่ำงระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนี ยม
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. ....
ด้วยสถำบันฯ ได้มอบหมำยให้คณะวิศวกรรมศำสตร์ ดำเนินกำรเตรียมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น
ในกำรนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ ได้ จั ด ท ำร่ ำ งระเบี ย บสถำบั น เทคโนโลยี ป ทุมวัน
ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมกำรได้ ร่ ว มกั น ให้ ข้ อ เสนอแนะ และให้ ค วำมเห็ น ชอบ ก่ อ นที่ ค ณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จะได้นำเสนอต่อสถำบัน สภำวิชำกำร และสภำสถำบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
- รศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ กล่ำวว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึ กษำ
มีระเบียบฯ ในกำรเก็บเงินกำรหน่วยกิตที่ชัดเจน ซึ่งให้เก็บค่ำหน่วยกิตกำรศึกษำไม่เกิน
หน่วยกิตละ 100 บำท ซึ่งสถำบันฯ กำรศึกษำอื่นๆ จะใช้วิธีกำรออกประกำศในกำร
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพิ่มเติม จึงให้ข้อสังเกตุว่ำกำรดำเนินกำรของสถำบัน

- 21 เทคโนโลยีปทุมวัน จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
- ผศ.ดร.มำนพ พิ พั ฒ หั ต ถกุ ล กล่ ำ วว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
มีระเบียบฯ ในกำรเก็บเงินหน่วยกิต แต่สถำบันฯ จะเป็นกำรเหมำยจ่ำย ซึ่งจะไม่มีกำร
เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นค่ ำ ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ โดยใช้ ค ำว่ ำ ค่ ำ ลงทะเบี ย นแบบ
เหมำจ่ำยแทน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ แต่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ประกอบกำรพิ จ ำรณำว่ ำ กำร
ด ำเนิ น กำรของสถำบั น ฯ จะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

**ตัวอย่างการจัดทารายงานการประชุม ฉบับสมบูรณ์ **

- 22 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
1. ..........................................................
ประธำน
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
2. ..........................................................
รองประธำน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ฝ่ำย .....................
3. ..........................................................
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
4. ..........................................................
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
5. ..........................................................
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
6. ..........................................................
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
7. ..........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมกำรวัดและควบคุม
8. ..........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
9. ..........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ฉบับปรับปรุง 2560)
10..........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
11...........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์
12...........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
13...........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
14...........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
15...........................................................
กรรมกำร
ประธำนหลักสูตร วศ.บ.สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต
16...........................................................
กรรมกำร

- 23 ผู้แทนคณำจำรย์
17...........................................................
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ฝ่ำย .....................
18...........................................................

เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรเลขำนุกำร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1. .............................................................................
2. .............................................................................
เริ่มประชุมเวลำ .......................... น.
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 ............................................................................ (เอกสำรประกอบหน้ำที่ ....-......)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ครั้งที่ …./….. (เอกสำรประกอบหน้ำที่ ...-....)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ........................................................................ (เอกสำรประกอบหน้ำที่ ....-......)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ
4.1 ........................................................................ (เอกสำรประกอบหน้ำที่ ....-......)
มติที่ประชุม
4.2 ........................................................................ (เอกสำรประกอบหน้ำที่ ....-......)
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
ปิดประชุมเวลำ .................... น.
ผู้บันทึกกำรประชุม
(..................................................)
เลขำนุกำร

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(..............................................)
ประธำนกำรประชุม

- 24 -

แบบลงนามผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................
ชื่อ – นามสกุล

ลงนาม

เวลา

หมายเหตุ

- 25 **ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080
ที่ วศ.20063/
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563
เรียน

อธิการบดี
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน การจัด
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 กรรมการภายใน (12 คน × 800 บาท)
9,600 บาท
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (4 คน × 3,000 บาท)
12,000 บาท
1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.5 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (2 คน× 200 บาท)
400 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสาร (18 ชุดๆ ละ 120 บาท)
2,160 บาท
3. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (20 ชุด × 35 บาท)
700 บาท
รวมทั้งสิ้น 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติเงินยืม จานวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ บาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้กับนางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
2. พิจารณาลงนามในสัญญายืมเงิน ดังแนบ
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(นายทรงพล ใจเดช)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

- 26 ตารางควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 178,020 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)
การประชุมครั้งที่
การเบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
ครั้งที่ 7/2562 (3 ต.ค.62)
21,660 บาท
156,360 บาท
ครั้งที่ 8/2562 (27 พ.ย.62)
13,260 บาท
143,100 บาท
ครั้งที่ 1/2563 (8 ม.ค.63)
17,516 บาท
125,584 บาท
ครั้งที่ 2/2563 (13 ก.พ.63)
26,360 บาท (ขออนุมัติ)

- 27 **ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080
ที่ วศ.20063/
วันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง ขออนุมัตหิ ักล้างเงินยืม และส่งคืนเงินยืมส่วนต่างในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563
เรียน

อธิการบดี
ตามที่สถาบันฯ อนุมัติเงินยืม จานวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ใคร่ขออนุมัติหักล้าง
เงินยืม และส่งคืนเงินยืมส่วนต่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 กรรมการภายใน (12 คน × 800 บาท)
9,600 บาท
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (3 คน × 3,000 บาท)
9,000 บาท
1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.5 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (1 คน× 200 บาท)
200 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสาร (18 ชุดๆ ละ 120 บาท)
2,160 บาท
3. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (20 ชุด × 35 บาท)
700 บาท
รวมทั้งสิ้น 23,160 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติหักล้างเงินยืม จานวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้กับนางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
2. อนุมัติการส่งคืนเงินยืมส่วนต่าง จานวน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทรงพล ใจเดช)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ
**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ประธาน

- 28 เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่

15

เดือน

ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
บางตะไนย์
อาเภอ/เขต
ปากเกร็ด
ได้รับเงินจาก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

89/704 ถ.345
จังหวัด
นนทบุรี

รายการ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ประธาน)

1,000 -

รวม
จานวนเงิน

1,000 -

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
ผูร้ ับเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

- 29 เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
บ้านเลขที่
คูคต
อาเภอ/เขต
ลาลูกกา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

19/64 หมู1่
จังหวัด
ปทุมธานี

รายการ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

3,000 -

รวม
จานวนเงิน

3,000 -

(สามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
))

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง กรรมการภายใน และเลขานุการ

- 30 เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร
บ้านเลขที่
สายไหม
อาเภอ/เขต
บางเขน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

60/154
จังหวัด

รายการ

กรุงเทพฯ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(กรรมการภายใน)

800 -

รวม
จานวนเงิน

800 -

(แปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
ผูร้ ับเงิน
(
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร
)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

- 31 -

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

- 32 เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
บ้านเลขที่
กลางหมืน่
อาเภอ/เขต
เมือง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

41 หมู่ 5
จังหวัด

รายการ

กาฬสินธุ์

จานวน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ผู้ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุม)

200 -

รวม
จานวนเงิน

200 -

(สองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นางสาวปวีณา

ไร่วิบูลย์

)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าอาหารว่างสาหรับการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **

- 33 เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

นายทรงพล ใจเดช
บ้านเลขที่
บึงบา
อาเภอ/เขต
หนองเสือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

106/33 หมู่ 6
จังหวัด
ปทุมธานี

รายการ

จานวน

ค่าอาหารว่าง + เครื่องดืม่ (18 คน X 35 บาท)
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557
วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับคณะกรรมการซึ่งได้เรียนเชิญเข้าร่วม
ไว้แล้ว จานวนทัง้ สิ้น 18 คน

630 -

รวม
จานวนเงิน

630 -

(หกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นายทรงพล ใจเดช

)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

